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“ছোট ছুটি ভূজ পাশে টু 2 

সে ষদি নানিজে আসে, ৯৮, ,. 
'অনন্ত--মহাদ্ সে ষে--মিছে আশা তারে ধরা: 

মিছে জাশ্ব। তার সাথে, 

নীরব নিথর রাতে-_- 

প্রাণে প্রাণে অতি ধরে, প্রেম বিনিময় করা !” 

আঘুর্কের-বিদ্যা তীর্থ 

ফরাজী হ্ুরেক্দরনাথ টগাস্বামী, বিজ্যাবিনোঙ্গ 

এ এ তি ১০ রা এস. প্রণীত । 

ঘুপা ভাট আলা সাঞ্জ 



কবিরাজ 

্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী, বিজ্ঞানতীর্ঘ কর্তৃক 
২৮ নং, মাণিকতল। স্বীট কলিকাত! ইত পাযারিও | 

শপ ৮ পা সা লং পপ পপ পপ পতি অপ সী লিলা লাস পিপিপি পিলাটিপছ সপ সপ্ত লাশ পিপি শী পি লাটীকচ শি শপ 22 পলক ৮ আগ লাগি লা কস সাগর চলা 

সাঁধনমঞ্চ । 

আস্াস্তথর «5৬ ও ধু প্েমাশ্ 

মধাস্তর ৮১৭ *** *হৎ পরিচয় 

উদ্ধান্তর ০৮0০০ ১৪, পু্পীঞ্চলি 

ছাদ 

২৮ নৎ মাঁণিকতলা স্রীট কলিকাত! হইতে 

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত | 



ভূমিকা । 
নদীবক্ষে দিনান্তে কত তরঙ্গ উঠিতেছে, কিন্তু তাহার কোনটি 

কোথায় গিয়া মিশাইল, কেহই তীহ! লক্ষ্য করেন না। আমাদেরও 

প্রাণের ভিতর, কত কথা, কত ভাব, সেই প্রকারে বিলীন 

হইয়৷ যাইতেছে, কে তাহার তালিকা রাখিবে ? এই কয়েকটী 
পদ্য, পরস্পরের অনৈকা সন্বেও যে একটামাত্র চিন্তার দ্বারা 
অনুপ্রাণিত, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় ;-_কি করিয়া 
মানুবের প্রাণ শোক তাপে আকুলিত হইয়া সাধনপথে স্তরে স্তরে 
বর্গ রাজোর দিকে ধাবমান হয়, তাহারই আভাস ইহার ভিতর 
কতকট! আছে ; আমার সামান্য কল্পনার আলোকে ইহা স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হইয়াছে কি না জানি না। ইতি 

গ্রন্থকার । 



অভিমত | 
“প্রেমাস্ পড়িয়া এই বুর্বঝিরাছি, আপনি কবির হৃদয় ও 

কবির ভাষা এই উভয় সম্পদে সমান সম্পন্ন । আপনার কবিতা 

গঙ্গাজলের ন্যায় পকিত্র, ইহাও আজিকার বঙ্গসাহিত্যে একটি 

অপামান্ঠ সম্প্দ”-__-রায় বাহাদুর কালিপ্রসন্ন ঘোষ, বিদ্যাসাগর । 

দশীক্সের বজ্রলেপময় কঠিন ভাবগুলিকে তুমি কোমল 
কুম্তুমে পরিণত করিয়া স্বুন্দর হার গাধিয়াছ, এহার ভাবুকের 
কহার হইয়াছে ।”_-্রীকষ্ণানন্দস্ামী । 

“প্রেমাস্র আমি অতি যত্বের সহিত পাঁঠি করিয়াছি ; ইহ! 

পাঠ করিতে করিতে আমি অনেকবার অস্রপ্পীত করিয়াছি ; ইহার 

তানেক কথা আমার হৃদয়ে সেই দয়াময়ের কথা স্মরণ করা ইয় 

দিয়াছে ।'- শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বস্তু । 
“ইহার প্রতি অশ্রকণা মুক্তীফলের ম্যায় ক্রি সৌন্দধ্যে 

আত্মমহিমায় আপনি উদ্ভাসিত হুইয়া রহিয়াছে 1” 

“ইহ! প্রাণের গাথা--সরল সজীব আবেগপুর্ণ জীবন সঙ্গীত 1 

বৈষ্ণব জীবনের স্বভাব স্থন্দর প্রেমগ্রবণতা আপনাতে আসিয়া 

শিক্ষার আলোকে স্ত্রমার্জিত স্থুশৌোভিত হইয়া দিন দিন বজ- 

সাহিত্যে অমৃত বর্ণ করুক-_ইহাঁর অধিক আর কি প্রার্থনা 

করিব ।”-_শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় । ৃ 
«এমন গ্রাণস্পর্শী--এমন সরল স্থন্দর গঙ্গাজলের ন্যায় এমন 

গাবিত্র কবিতা বাঙ্গালা সাহিত্যে বড় বেশী বাহির হয় না! 

বাহির হইলে পাঁপ তাপ ক্রিষ্ট নরনারী অনেক সান্তনা লাস 

করত !?-_বন্ুমতী, | 



বিষয় 

সন্নেচ 

অনন্ত যাতন। 

বর্তমান ও অতীত 

তন্ত্ীীন নাগা 

শ্রাস্ত ১০. 

কাল্চক্রে 

জীবাত্ম। 

পুরাতন 

ৰিকট প্রতিধ্বনি 

'আকধণ 

অন্বেষণ 

রমভূমি 
নীরব নিঝর 
কর্কশ কঠোর কিন্বা প্রেমান: 

অনিত্য 

চোখ ফুটা 

আভাস 

প্রকৃতির গাঁন 
এহ নহে অতিথি ভবন 

মাধ্যা কর্ষণ 
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বিষয় 

(মলনাভান ৮৭, 

আত্মনিবেদন 

প্রিয়তম 

স্তোত্র ও তে।টক *০* 

দরদি রি: 

নীরবে নীরবে ০১, 

চপলা 29 

তার প্রেমে নৃতন বিচার ** 

অভিমান , 

অভিনব ১** 

অভিসার পু 

মাধুয়্য-ছায়! ৮** 
আগমনী 

আবার ৰ *** 

অমানিশা 

ধুবতার। 

প্রহেলিক! 

লাজময়ী ১৯৯ 
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2 না 

রঃ সংখা ৩ 6 ্  

পা 

(তান... পূজার তরে 

তুলেছি তোমারি ফুল; 

আর কারে দিব বল 

কার তরে প্রাণাকুল ? 



সন্দেহ । 

ঘে সংসারে স্কুটে ফুল, 

ভাসে চাদ, সুমধুর হালি; 

যে সংসারে ষা'র প্রাণে 

এত স্সেহ বাশি; 

যে সংসারে ভায়ে জায়ে 

প্রেষের মিলন ১ 

পাণ সাথে প্রাণে যথা কু. 

প্রীতির বন্ধান ; 

সেথা কেন উঠিছেছে 

এত হাহাকার £ 

কেন সেথা অবিরাম 

শৌক অশ্রুধার ? 

কেন সেগা ভ্রাতৃজ্রোহী, 

পিতৃঘ্থাতী জন £ 

কেন ক্লথ! পত্ভী-হন্তা, 

সুরা-পরায়ণ__ 



প্রেমাশ্র 
শসা শা শিকল শপ শি পে পাশা সপ | পি | পলি 

হিংস্র পশুর মত 

| ফিরি চারিধার, 
আলোকের মাঝে আনে 

ঘন অন্ধকার ? 

রোগে, শোকে, জরাজীণ 

| ভগ্ন মন প্রাণ-- 

কেন সবে নিরানন্দ, 

মলিন বয়ীন % 

নিরাশ্রায়--নিরাহারে, 

কণ্টাগত শ্বাস ! 

স্থান ভিক্ষাপাত্র, 

শৃতগ্রন্থি বাস! 

পর পিমপস্সি 

মুগ্টিভিক্ষা ! "তাও আজি, 
মিলে না জগতে $-- 

শত প্রাণী অনাহারে 

কাদে পণে পগে! 

পাস আপ তা তা সস পপি পা পপ ক রা অপ পক পপ জু ৮০ পা আন ওত ০ লা ঢঠে 

৯১ 
পক তিশেশশ তজররটিত 0.৫ 

সশস্পপশিশালাপাীশিশাপী লিপ শিপ টু 

সপ পানী ্াশিশীীশশশীশী শি টিটি িপশীশি শী শিশিীন টি 

স্পা ক পি বীশীাশাস্পীশিশীীশিশীসপীস্পিশিপাশী পি াশিটশীিশীীশিশীাটোশ্িাটািিটি িশীোীশিশীশীঁ দর পট ০০০৭ 0১ 7 

যারা 4 এ 

৮ ০০১ ৯০৪০ 
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১০১০ 
র্ 

প্রেমাশ্ 
ং ৬2২৪5 € । 

] 1 আটা & 1 এ 

শপে ১৮০ ্ 
নিন শে 

বিধাতার প্রিয় স্যগ্ি-_ 
লীলার আগার, 

তাঁহে যদি নিরানন্দ, 

শেক অশ্রুধার-- 

তাঁহে যদি বল ভাই 

এত ভাঙ্গা প্রাণ_- 

তবে আর রুদ্ধ কষ্টে, 

কেন গাই গান? 

অতি দীন ক্ষীণ যেথ। 

পায় নাক গেহ; 

পায় না অনাথ শিশু 

জননীর ন্সেহ, 

অরাজক সেই বিশ্ব 

স্থধু তাহা ছুখের ভবন; 

নাহি স্থো মার মত কেহ, 

অথবা, দরদি কোন জন। 
তা পপ ই পপ 

৪৯৬ এ পপ পাপ পিস সই পাদ 



কত চিন্তা উঠিতেছে, 

কত কথা ভীবে মন 3 

অপার কল্পনা কেহ, 

কেহ মৃত, কেহ ব! চেতনা? 

সংসারের জীর্ণ দেহ, 
যেন গো দাড়ীয়ে দুরে 

“দেহি দেহি” ফুকারিছে, 

কি এক বিষাদ সুরে ! 

সুষ্টিভিক্ষ। বলি কেহ 
চাহিতেছে কুবেরের ধন; 

কেহ দেয় গালাগালি, 

আ'রক্ভিম ক্রোপান্ধ নয়ন । 

ভালবাসা শেহ গ্রীতি, 

কেহ ন| চাহিতৈে আসে; 

আদরে ডাঁকিল্গে কাছে 

8 বর হাসে। 



প্রেম 

| নি ররর 

দৃণ্টিহীন অশ্ব এক, 
জরাভারে জীর্ণ কলেবর ৮-- 

নিপতিত পথপ্রান্তে, 

তৃষায় ডাকিছে ক্ষাণন্থর ! 

এখনও জীধন তার, 

দেহ ছাড়ি হয়নি বাহির, 

কাঁকে চক্ষু উপাড়িছে-_ 

দরদর বহিছে রুধর ! 

স্বার্থপর প্রভু তার, 

স্বথাসনে নিদ্রা যায়; 

নিঠুর মানবজাতি__ 

কেহ নাহি ফিরে চায়। 

সৌণার সংসারে থাকি, 

কেন এত বিড়ম্বনা ? 

এই যদি মনুষ্যত্ব, 

এত সুধু- অনন্ত যাতনা ! 



প্রেমাশা, 

পি 
বর্তমান ও অতীত । 

জীবনের অনন্ত সংগ্রামে, 

মত্ত আজি:সমগা সংসার ; 

সরস জগত তাঁই-- 

রসহীন,-_বিষাদে আধার | 

যে দিকে ফিরিয়াঃদেখি, 

সেই দিকে ঘোর কোলাহল ১ 

একটা আর হীন ক্ষীণে, কীদাইয়া, 

হাসিতেছে সহজঅ,সবল। 

যেণা জীব, সেথ। মৃতু 

ফিরিতেছে ছায়ার মতন ; 

তবু একি খোর মোহ ? 

একি দীর্ঘ জীবনন্বপন ? 

জগতের পৃষ্ঠ। হ'তে 
শত নাম যেতেছে মুছিয়। ; 

অতল বিস্মৃতিজলে, 

কত জন গিয়াছে ডুবিয়া | 
০ পিএস পপ পপর ০ পাপ পাস পিল পপ 



প্রেমাস্, 

মানবকস্কাল স্তধুং 

যেনরে বিছায়ে আছে ; 

দুঃখের সঙ্গীত যেন, 

উঠিতেছে তারি মাঝে । 

এই মে বসিয়া আঁচি, 

এইখানে কত দিন, 

হয় ত আসিত কেহ, 

অবসাদে দীন হীন। 

ভয়ে ভয়ে আমিত সে, 

ভয়ে ভয়ে যেতফিরে ; 

কেহ ন। মিশাত নার, 

অভাগার আখিনাবে ! 

এমনি জোছনা রাতে 

এমনি একেলা বসে, 

সেও বুঝি কেঁদে যেত, 

এমনি একেলা এসে ! 



এম্নি হুঃখের গীত, 

সেও বুবি করিত রে গান; 

এমনি উদ্াসভাবে, 

তার (ও) বুঝি গলিত রে প্রাণ! 

আজ হেথা, রহিতেছে সৃহুল বাতাস; 

আজ হেথা, বিহগেরা গাহিতেছে গাল; 

| হুয়ত ভ্লিয়াছিল, 

একদিন এইখানে, 

অবলা বালিকা কার (ও) প্রেমের শাশান। 

অতীতের স্তর গুলি, 

একে একে যত সাই ; 

বিষাদ, ভাঁধার, শোকে, 

আবরুত সকল ঠাই। 



তন্তীন্গীন বীণা | 

জীবনেরও কুস্থম কাননে, 
কত ফুল স্কুটেছিল ভাই ;-- 

আজ যদি চেয়ে দেখ, 

কিছু ক্র নাই ! 

এ হৃদয় সুধু মরুভূমি, 
হেথা সুধু ভবলে মরীচিকা, 

ভালবাসা, ন্নেহ, প্রীতি,_- 
আনিভেছে শত বিভীষিকা | 

সহসা এমন করে, 

দাবানল যাবে ধরে, 

কে জানিত মনে £ 

কে জানে পুড়িবে তাঁহে, 
লাধের মালতী ফুল, 

মল্লিকাঁর নে ? 

১০০০০১৪০০০০ 

পু পপি পিপি পালা 



কত ফুল-_-কত মাল ! 

কত সাধ-_-কত খেলা ! 

একটিও নাহি আছে তার ; 

প্রেতাত্সীর মত যেন-_ 

“আমি” সুধু অবশিষ্ট ! 
আর আছে, অভাগার 

অবিরত অশ্রুধার ৷ 

২ পপি 

শত সাধ, শত গান, 

নীরবে“মিশিয়া শেষ,২- 

তন্ত্রীহীন বীণ। খান। 

নিরাশার দগ্ধ স্তূপে, 



ভাঙ্গা বুকে নাহি আর বল! 

নিরাশাকে জোড়া দিয়া, 

কত আর বাঁধি হিয়া, 

ছিন্নতন্ত্রী-_ছিড়ে অবিরল। 

অতি শ্রান্ত পথিকের মত, 

চলিয়াছি রাঁতি দিন, 

তবু যেন লক্ষ্যহীন,_- 

“ভুল ভূল” শুনি ক্রমাগত । 

কি জানি কি তরঙ্গের ঘায়, 

পদ মাত্র অগ্রসরি, 

শতবার যাই পড়ি, 

শত বাঁধ উঠে পায় পায়। 

কোমল পরাঁণে যেন; 

কোথা হতে আসে বিষ; 

বিষাঁদ সঙ্গীত যেন 

শুনিতেছি অহনিশ। 



ংসাঁরের পথে পথে, 

এত দিন ঘুরে ফিরে, 

“কেহ নাই” কেহ নাই” 

শিখিলাম শেষে কি রে? 

তাই আজ অবসন্ন 

হারদয় আমার ; 

তাই আজ আঁখি প্রান্তে 

শত অশ্ধার । 

ফুঁরাবে না কুকি গো 

এ মহা প্রস্থান ? 

কত কি হবে না শেঞ্, 

বন্ধুর এ মরু দেশ ;-+ 

পরিশ্রান্ত হৃদঞজের 

পতন উদ্ধান ? 

এত দিন যুবিরাছি, ূ 

আর নাহি যুঝা যায়; 

রণে ল্সান্ত দিয়া, শ্রান্ত, 

আয় তবে আয় আয় ! 



কালচক্র | 

এক স্থানে বসে বসে, 

ভাবিতেছি কত কি ভাবনা ; 

কালচক্র অবিরত 

করিতেছে আনাগোনা । 

নিদাঘ আসিল, আর 

দেখা দিয়া চলে গেল; 

বরষাঁর বারিধারা, 

জগৎ ভাপাঁয়ে দিল । 

অটল অচল ভাবে, 

মানব কি বসে আছে % 

কাঁলচক্র অবিরত 

ঘুরি ফিরি আসে কাছে ? 

অথব! প্রকৃতি কিগো, 

ধরিয়! মোদের হাত, 

স্থান হ'তে স্থানান্তরে 
করিতেছে গতায়াত ? 



] ফুলের মালার মত, 

] শ্বেত, কাল, নীল, গীত, 

গীথ। আছে একে একে 

বরষা শরৎ শীত ? 

১৪ 

সেই সূষ্য, সেই চন্দ্র, 

সেই তারা অগণন ₹-- 
পুরাতন গগনেতে 

সকলিত পুরাতন ! 

স্থির প্রারস্ত হ'তে, 

যার ছিল তারা আঁছে ;- 

লুকাচুরী খেলে স্তধু 

পুরাণ দেখায় পাছে। 

আমরাও সেই খেলা 

খেলি বুঝি অনিবার ; 

এই আছি, এই নাই, 

আসি যাই বারে বার। 



পুরাণ জগৎ পুনঃ 

ধরিবে নুতন তান; 

আবার নুতন ক'রে 

ফুটিবে নৃতন প্রাণ। 

্ 

বিদেশী পথিক প্রায়, 

স্বদেশের পথে পথে, 

পুরাণ নূতন করে, 

দেখিবরে যেতে যেতে । 

মৃত্যুর মন্দির হতে, 
আবার নৃতন সাঁজে, 

ফিরে ফিরে গতাগতি 

যেন কি বিস্মৃত কাঁজে। 



১৩ 

জীবাড। | 

হৃদয়ের দ্বারে বসে কেন অবিশ্রীম, 

বিষণ্ন প্রাণীর মত, ফেঁটল অশ্রুধার ? 

কেন এ মলিন আঁখি, বিষগ্ন বয়ান ? 

বিশাল বিশ্বের মীঝে কেহ নাহি তার ? 

মধ্যাহে বিহগ গায় বিষাদ সঙ্গীত, 

সন্ধ্যাকালে ঝিল্লীকুল করে হাহাকার ? 

দিন রাত্রি অবিচ্ছেদে উঠে শোঁকগীত ;-- 

অন্তরের ম্মান্তনাদে পুণ চারিধার | 

মনে পড়ে কৈশোরের কপট প্রণয়, 

মনে পড়ে যৌবনের মান, অভিমান, 

মনে পড়ে আদি, বাধি, জরা, মৃত, ভয়, 

মনে পড়ে অবশেষ জ্বলন্ত শ্মশান । 

ক্ষুধা-তৃষ্ণা-পরিশ্রীন্ত। হরিণী যেমন, 

ভীষণ মরুর মাঝে ফেলে দীর্ঘশ্বীস,-_ 

সেইরূপ পরিতপ্ত পরিশ্রান্ত মন 

কীদিতেছে বুকে বহি-মতৃপ্ু পিয়াস। 



সজল রি এ শর টি শি সিসি রী) বাস রিল ক্র 
টু 

জীবনের দিন তার প্রায় অবদান, 

আসক্তি এনেছে শেষ হৃদয় বিকার; 

মলিন বদন তাই আরও ভ্রিয়মাণ, 

আধার মানস তাই আরও অন্ধকার । 

যেন কোন কারারুদ্ধ ভাঙ্গি কারাগার, 

পল।তেছ প্রাণপণে নাহি দ্বিশ! জ্ঞান, 

রক্ষক প্রহরী যত পশ্চাতেতে তাঁর, 

“গেল গেল, ধর ধর” তুলিয্রান্ে তান । 

প্রাণ ভয়ে পথভ্রষ্ট অভাগা যেমন, 

সম্মুখে সাগর দেখি কীদি উচ্চৈঃস্বরে, 

নিকটস্থ হেরি পুনঃ ক্রুদ্ধ রক্ষিগণ, 
পরিণাম নাহি ভাবি ঝাঁপ দিয়া পড়ে 

জেইরূপ প্রীণ ভয়ে ভীত আত্মা মোর, 

পরকাল মহাগর্ভে লুকাইতে চায়, 

না ছিডিতে ভাল ক'রে মায়া মৌহুডোর, 
না! জানিয়৷ ভাল ক'রে কে আছে কোথায় । 

স্পা শিপাশি টে 009ি বি 

পিটিশ তি শাপপিপপিিশিপাশি 3 ৩৩ স্পা শপ শশিপপীীশীশ শীশিশীিশীছ তপতি এত সস 
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পুরাতন । 

প্রকৃতির সুধু ছেলে খেলা, 

যতনে গড়িল বারে, 

পরক্ষণ কেন তারে, 

মিছামিছি ভেঙ্গে ফেল! ! 

যে মাঁটী মেখেছ তাই-- 
তা ছাড়া কি কিছু নাই? 

যে বুলি শিখেছ বুঝি, 

তা ছাঁড়। নাহিক গান_-. 

সেই সূর্য্য, সেই চন্দ্র 
চিরভগ্ন তাই প্রাণ ! 

স্েহের সঙ্গীত কিগে। 

আর কেহ গাইবে না হেথা ? 

প্রেমের সঙ্গীতে কিগে 

আর কেহ জুঁড়িবে না গাগা ? 

শা আহাদ ৯ পাশ 4 পপি পচ শাক পীশ্ছি তা িশিীপিলিশি পক্দ তিনি পিপি আল শী পোপ শা ও অস্ত - না আপা সিল পিন তল ৩ 



্্ঠির প্রারস্তে তারা 

য|। ছিল এখনও তাঁই-_- 

পুরাঁতন ভাঙ্গিয়াছ, 

নুতন ত গড় নাই। 

যা ছিল এখনও তাই মাছে 

সেই জাহ্ববীর তীর, 

সেই.মলয় সমীর, 

সেই কৰি জোছনার মাঝে ; 

(বদের প্রথমে তাঁরা, 

যে স্থুরে গেয়েছে গান, 

এখনও সেই সুর, 

সেই ভাব, সেই তাঁন। 
টিটি 

১৯ 



টা সিজন 
£॥ বুন্তহীন সেই আশা, ূ 

সেই সাধ, সেই তৃষা, ঢ 
£ সেই তিনি (এখনও) অঙ্ভীত অভয় ; 

সেই যোগ, সেই ক্রিয়া, 

সেই ত কীদিছে হিয়া, 

সেই সাড়া দিতেছে না কেহ। 

জগতের সবই পুরাতন” 

সেই ফুল, সেই ফল, 

সেই মেথে সেই জল, 

সেই তাঁরা সেই ত তপন । 

রি নি ১ $ য় র্ নয 45 

রি) ১8৮০০০০০০৮৪ ম৪০১৫৪০০৪১৮ক শন ১১1০৬০০1৯৫০ এন, 4৫৬৪ ৯০৬৭০৪০০০০৩ ) 
| ১০০০2 রাঃ উকি ে380 তে রর সাম হারও রা 



প্রেমাশ্ঃ 

825 

বিকট প্রতিধ্বনি | 
০০65৩ 

বায়ু সাথে মিশে বায়বীয় যাহা, 

জল সাঁপে মিশে যাবে জল; 

ক্ষিতির অসীম ক্ষেত্রোপরি, 

মিলাইবে পার্থিব সকল্। 

ক্ষুদ্র বায়ু ফুকারিছে 

মহা বাযুবলে; 

ক্ষুদ্র জল মহাজলে 

হবে পরিণত ; 

দৈহিক এ আণুপুপ্ত 
মিশে পুর্থী কোলে__ 

স্থধু আত্মা তুমি কি গো 

নিরাশ্রয় এত ! 



তআনন্ত এ পিপাসার 

নাহি কি গে! স্থান? 

এ গু স্েহের কথা, 

এ ক্ষুত্র হৃদয় ব্যথা, 

বারেক কি করিবে ন। 

কেহ অবধান ?£ 

তবে আর মিছে কেন 

এ দগ্ধ পরাণ ধরি ? 

তবে আর মিছে কেন 

শব দেহ বহে মরি ? 

১১৯ ঠিক 
ডে ২24 

জপ 07 

শপ 

557555527া ০০৪০ ্ টা 

্পপাাপীপসপিপাী। 

এই বেলা আয় প্রেম 

ফুটিবার আগে; 
আর কেন অশ্রজল 

বহ অনুরাগে ? 



তবে আর হতভাগ্য 

প্রাণের লুকান ভীষা ! 

| আয় রে আয় রে মোর 

1 বুন্তচ্যুত যত আঁশ। ! 

তবে আয় ভাঙ্গ! প্রাণ 

আরও তোরে ভেঙ্গে ফেলি! 

তবে আয় মাতৃভারা 

অনাথ উদ্দেশ্য গুলি ! 

| 

ৃ 
ূ 

ৃ 
ৃ আর কেন মিছা হেখ। 
ূ 
1 করি হাহাকার? 

মরণের পারে ঘি 

|] সবই.অন্ধকার.! 

| এই বেল অশ্ নেত্রে 

চল সবে সেগ। যাই-- 

বিকট সে প্রতিধব্নি 

যথ|। করে “নাই নাই!” 



| 

ূ 
ূ ৃ ৰ 

& 

সপ আস পাস পাস সপ আআ শী আস 

[0 শিট 

2 মূ টি ২ 
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্ ৫ / 
রর মু ৮৫ 

2 
শুক 

ক 

এত! 

। 
। 

আকর্ষণ । 

শাচি আছি কেন আখি ঝরে ? 

কেন রে হৃদয় ফেটে 

ব্ষাদ সঙ্গীত উঠে ? 

কাদে প্রাণ হাহাকার করে? 

কি যেন কাহার-সাথে 

কভ্ কোগ। হয়েছে মিলন; 

কিষেন সে বলে ছিল 

তারে সদা ভাবিতেছে মন। 

প্রাণের ভিতরে মোর, 

কে যেন লুকায়ে আছে ; 

কে যেন মুখের পাঁনে 

চাঁহিতেছে মীন্জে মাঝে । 



(গ্রেমাত্ঃ 
১৬7 শেন 

00 
এ ৬ ৫ 

শে সি মী 

গু 

জেগে ব! ঘুমায়ে গাকি, 

নিরবধি মনে ভ্য, 

এখনি দেখিব তারে, 

যারে কভু দেখে নই। 

এই যেন দেখিলাম 

করুণ মুখখানি তার ; 

শয়ন ফিরালে পরে 

কথাও মিলে না! আর ! 

স্নেহ গেহ পরিজন 

সকলি রয়েছে কাছে, 

তবু যেন মনে হয় 

আরও কে আপন আছে ৭ 

হাঁসতেছে সব লোক -_ 

তইনন্দে ভাসিছে তাৰ ; 

আমিই অভাগা শুধু 

আমারই নয়নে ধার! ! 



॥ 

7০6 

শি 
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অন্বেষণ । 

যার মুখ মনে পড়ে, 

যাঁর তরে কাদে প্রাণ, 

সারের পথে পথে 

( এত ক'রে ) খুজিয়াও না পাই সন্ধান ! 

পথ পাঁনে চেয়ে থাকি 

কে যেন আসিবে হেথা, 

কে যেন শুনেছে মোর 

দারুণ মরম ব্যথা । 

গভীর নিদ্রার মাঝে 

বুঝি কেহ দেখিছে স্বপন ; 

শুনেছে সে মন্ভেদী 

তভাগার হৃদয় বেদন। 

তাই আজ আসিবে সে 

খুজিবারে আকুল পরাণে ; 

স্থধাইনে পথে পথে 

কেহ যদি জানে। 

শশী 4 শসপিক্সি | পা, পিজা পিপল সি / 
১০০০ 



অয়ন আসার তার 

ুধারে পড়িবে ঝ'রে ! 

কাঁতরে আসিয়। শেষে 

ডাকিয়৷ স্ুধাবে মোরে । 

চিনি না তাহারে কভু 

তবু তারে ভাল বাসি, 

দেখিনি কখন তারে 

তবু মনে পড়ে হাসি! 



রঙ্গভূমি ॥ 

জীবনের রজভূমে, 

এত অভিনয় কার ? 

এত শোক, এত আশা, 

হৃদিস্পর্শি ভলবাঁসা-__ 

শ্টণিক বিদ্যুচ্ছট।, 

ক্ষণিক আঁধার ! 
শি পতি ৪ পিছ দে) হত. লস পল চু টা 

শনি শশী পশিতিশিতিসপগ্ি লাস শাী শশী টসী পাপী পাবি পী ০ নে |. 

০101 কার ০১৪. টেলি 
বিশ চিক জারি 

গরমের কেন্দ্র হতে 

কখন উঠিছে তান, 

কথন নীরবে রহি 

কখন বা ভাঙ্গ। প্রাণ ! 

যেন কোন ক্ষুদ্র শুরা; 

অকুলে যেতেছে ভেসে ; 

জানি না অবৃষ্টাকাশে” 

কত কাল মেঘ ভাসে, 

এখনও জাঁনিন! আছে, 

কি বিপদ অবশেষে ? 



এই প্রাণ হাবুডুবু, 

এই আ।শ।, এই শ্রেহ ! 

এই ত পাইন তারে, 

মুহুর্তেকে শুন্য গেহ ! 



নীরব নিধ্র | 

নির্ঝর নীরব আজ 

হৃদয় পাষাণ তাই ! 

এত মৃগ ! কোথা তারা ? 

এত পাখী! কেহ নাই ! 

ধনের হরিণী এসে 

ূ নিরাশে ফিরিয়া যায়, 

ৰ বিহগস্বিহগী আর, 

শুক্ধ কে নাহি গায়। 

দুরেতে ফুটেছে ফুল-- 

দুরেতে লতিক! হাসে ; 

পাষাণ হৃদয় ভাবি 

কেহ নাহি-কাছে আসে । 

আঁখি তাঁর ফুল নাহি দেখে; 

অর্থ শুন্য বিহগের গান; 

কিছুই ন! ভাল লাগে হায়, 

বড়ই ব্যথিত তার প্রাণ। 



প্রেমাশ্র 

কোথা হতে এসেছে সে 

তাই শুধু খুজিয়া বেড়ায় ; 
যে তাহার আপনার-- 

তারে স্তৃধু দেখিবারে চাঁয়। 

শুনেছে দরদি নাকি বড় 

জগতের ইতিহাপ যাঁর ; 

তাই প্রাণ আকুল অতি গে! ! 

জাঁনিবারে তার সমাচার । 

পপ (0 স্পপাী 

পপ শালীন লাস্ট ত্পিটিশাাশীিসীপস্পকশাশি পপ বা ি্ীশিেশীীশিশ 
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কর্কশ কঠোর কিনব! প্রেম নিকেতন । 

শুনিয়াছি জগদীশ তন লোমকুপে 

প্রতিষ্ঠিত কত শত ত্রঙ্গাণ্ড বিশাল ; 
ম€-মযুখ মাল। উদ্ত।সিত রূপে 

দড়ায়ে বিরাঁট মুন্তি আছে:চিরকাঁল। 

নাহি নিদ্র।, নাহি তন্দ্রা, নাহিক্ক বিশ্রাম, 

নাহি কিহে জ্যোতিশ্বয় শ্রান্তিরও.আনবেশ? 

এক স্থানে এক ভাবে কেন অবিরাম 

দাঁড়ায়ে অমন ক'রে বল হাষীকেশ ? 

গম্ভার তোমার সন্বা-সাগর-সম্মুখে 

ক্ষুদ্রতায় পরমাণু মীনব জীবন, 

দূুরাগত জ্যোতি তব ন| পড়িতে বুকে, 

মিশায়ে ষেতেছে দেব দেখ অকারণ । 

ভচিন্তা.অন্যয়:তুমি চিন্মন্ পুরুষ__ 

কষুত্র বুদ্ধি মানবেরে কীদায়ো না আর! 

শুঞ্ক কে ঢাল পিতঃ ! ন্মেহের পীষ্ুষ,__ 

মিটাও তাহ।র এই পিপাসা ছুর্বার ! 
রে পপি পচা ক শপততপপন উট সপ এপ্স পালকাপাসসাস জাত সি এ জাশ্িশিপীশীল্সী  পিিস্পিপিসশিল ত পা তি জাপা | শট 



ধ্যানেতে নিমগ্ন যোগী মুদদিয়! নয়ন 

কি ভাবে বিভোর হয়ে কাটাতেছে কাল ? 

বাহ্যিক জগতে *ৃকহে নাহি প্রয়োজন £ 

চক্র, সুধ্য, গ্রহ এ কি সবই মায়াঁজীল ? 

এক মু্রি ধুলি হস্তে ধাঁরিয়। সাদরে 
ভুলে আছি তবে কি হে হৃদয়ের ধন £ 

। কোথা প্রভে। ! কই তুমি! দেখি আঁখি ভোরে 

কর্কশ কঠোর কিন্বা প্রেম নিকেতন ! 

জস্পপশশ () পপর 

প্রা ্ছিগও ] | র র ! ৃ 



অনিত্য । 

চিরধিন না রহে সৌরভ, 
চিরদিন ন| রহে মুকুল; 

থাকেনা ক যৌবন বিভব, 

চিরদিন ফুটেন।৷ ক ফুল। 

পূর্ণিমার অবসাঁনে, আসে অন্ধকার ; 
আসক্তির পরিণামে হৃদয় বিকার । 

সপে পাপা পাসপাসপাপসসসপিপপাাাপাপশাও 



প্রেমাশ্র, 

ঠা 
চোখ ফুটা | 

জগৎ রে! দূর কর 

নয়নের অন্ধকার ! 

মুছে দাও শে।ক বহ্ছি, 

হৃদয়ের হাহাকার ! 

পিপাঁসীর বুক হতে, 
মরীচিকা' ঘন ঘোর 

সরাইয়া দাও ওরে 

স্বন্দর জগৎ মোর! 

বিলাপীর দুখ গীত, 

করে দাও অবসান, 

বারেক দেখাও মোরে, 

হৃদয়ের কোন্ স্তরে, 

প্রতিধ্বনি করে তব বংশীর স্ুৃতান। 

যে সঙ্গীত শুনে, তোর 

- যমুনা উজান বয়, 

বারেক দেখাও মোরে, 

সেই তান সেই লয়। 



স্পা পা টিপিপি পাস সপ শাপিপাটো পা ও লারা পপ পিপি এত 22552 

আভাম 1? 

কেন রে কল্পনে " আনি দিলি তুই : 
পরাণ ভূলীন ছবি ? 

বিষাদের বিষে মলিন এ দেহ, 

স্বার্থের পরহারে জরাঁজীণ গেহ, 

বল্ তরে কোথায় বাখিবি $ 

ধাঁও প্রিয় যাও তগা 

যেখ। বহে পৌমের বাতাস, 

যেখানে পশে না কভু 

হৃদয়ের দীরঘ নিশ্বাস; 

| 
ৃ 
ূ 

ূ 

জননীর শ্েহ কোলে 

[ যেখা শিশু ঘুমাইয়া আছে? 

একটিও কীট যথ। 

নাহিরে কুসুম মাঝে ! 
ই টে ন্ 

॥ 7 ্ সু ) 
ঠে . / ০২৯৯৮ ৪৪০০০৯৬০২০৯ ৩১ রসুল টপ ৯ আল শিপ ১৮৫৫ 
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দি 
প্রোমা শর” 

ফুলের স্থবাস দিয় 

বাধিবে ষে ঘর, - - 

তার কি এ বাস সাজে-- 

কণ্টক উপর ? 

স্বর্গের স্বপন সে যে,_- 

তারে কেন আঁনিস্ এখানে ? 

বিরহীর দীর্ঘশ্বাস 

বল্ কেন ঢালিস্ সে কাণে ? 

বড়ই কোমল তার হিয়া, 

জেনে শুনে তবু কিরে 

ভুলাইতে পারি তারে 

অশ্রজল দিয়। ? 

কীদাইও ন! মুছ তার 

নয়নের ধার; 

সঙ্গে ক'রে রেখে এস 

গুহ যেথা তার; 

টি) শখ স্প্পীপপিস পিপি ললিপপ এ পিপি পাশাদপাী পিপিপি পিপি পাপী পিসিল ৬ শ পাপা 
এট ০ 

২১] 
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প্রেসার 

স্বপনের ছবি, সেকি জেগে থাকে ? 

পাষধাণের প্রতি সে কি চেয়ে দেখে ? 

ঘুমন্্য় ঘুমায়ে জে যে 

হাসিয়া আকুল হবে; 
প্রাণের ভাষাটি তার প্রাণেতে মিশায়ে রবে । 

কঠোর হৃদয়ে তারে 

ভূলাইয়া আনি, হায়! 

কাদাইয়া দিস্ নীরে_- 

সে যে বড় অনুপায়! 



প্রকৃতির গান। 

শ্ববণে বাজিলে সুর সঙ্গীত তোমার, 

ভুলে ঘাই স্থুখ, 

ভূলে যাই ছুখ, 

ভুলে যাই শোকদগ্ধ নিখিল সংসার । 

পাষাণ হৃদয় মোর তবু যেন গলে যায়, 

আনন্দের আত আখি পথে ছুটে ধাঁয়। 

জোনাকি উড়িয়।৷ বসে 

তরু শিরোপরে ; 

কভু ফুটে কভু মুদে 

চারি দিকে ঘুরে ; 

তোমার সঙ্গীত সনে, 

1 কীধা যেন প্রাণে প্রাণে, 

তালে তালে নিবি জ্বলি কত খেল করে। 

কৌথা বাজে কোথা গায়, 
কিছুই না বুঝা যায়, 

প্রাণ যেন মুগ্ধ হয় শুনে তোর গীত-_ 

স্থধই প্রকৃতি তোরে কিসের সঙ্গীত ? 
৬. 25221848425 ৬. 

৩৯ 



শি শিপাসপ্পপপ্পরসপস পাপ আর লাশ বত শাপলা শসা শত ৩ শান সদ শি 

জাহুবীর জল চলে গা 

কুল কুল রবে, 

শত আসে (আত যায়, 

কতু পরে গার গায় ১ 

কার্তনের তাবাবেশে মন্ধ যেন সনে । 

আবার ক্ষণেক পরে, 

দেখি সব দুরে দুরে ৰ 
মৃদু মন্দ তানে যেন পুন গান হনে। 

বাতাস বহিলে জোরে | 

পাতাগুলি তেজে নড়ে, | 

মেঘগুলি ভেসে যায় র 

গ্রগনের গার, | 

কিসের সঙ্গীত এর। আবার স্ুধাই ? | 

বাত গুতিঘাত কেন 

হৃদয়েতে উঠে 

সরিও সাঁগর বাদধান ? ূ 

নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, ূ 

নীরবে নারব আমা, 

প্রাণে ' কেন বহে গো উজান ? ূ 

শ্স ১. সপ 



জগ খুমায়ে আছেঃ ৰ 

গ্রহ ছুটে, গ্রহ বলে, 

পৃথিবী ভানুর কাছে । 

জননীর স্রেহ রাশি 

কার পানে চেয়ে বল, 

আবিশ্রীন্ত চলিতেছে 

চাইতে ভূমণ্ডল ? 

ক্ষধিতের মুখে অন, 

পিপাঞীর মুখে জল, 

রুদ্ধ নিশ্বীসের কাছে 

বায়ু কেন অবিরল ? 

শট শশী শিপ এিশীদীকি অনীশ পপি জপ পপ পাপা পপ পপর ৮5 কেন এত ভালবাসা 

জীব হতে জীবে চালা ? 

এক বিন্দু অশ্রু জলে 

জুড়ায় সহজ ভ্বালা £ র 



প্রেমাশ্র 
সি হা 

দি পাীপপ্লীপপিপতপার আ্ািপপিশপ শা টি শি পা পিত্ত শ উপ টিশিতিশি শি শিচ ও শী ঈশান এসপি পদীছি টে 

২২ রঃ এম 

জননীর মুখ পানে 

কেন শিশু চেয়ে আছে ? | রি 
ৃ 

কেন রে মায়ের প্রাণ ৰ 

সদানন্দে এত নাটে? ূ 
| 
] 

সরল বালিক! হৃদি 
১ রাল্ | 

প্রেমে কেন নাটে গার % | 

(কন রে গ্রীতির তরে 

পর মুখে সদ] চায়? 
1 

ই. বিশের নিযন্তা দিনি বুঝি গে! সে শিশু ছেলে, 
| তাই সে বেঁধেছে লত। রসালের মূলে মুলে; 

৷ তাই সে বেঁধেছে ওগো জড় জান এক তাঁরে, 

| তাই বিশ্ব পরিপূর্ণ একেরই সঙ্গাত ধরে । 



্ 

লে 
জি 

এ ত নহে অতিথি ভবন | 

এ ত নহে অতিথি ভবন। 

এ যে মাতৃন্সেহে ভরা, 

মধুমাখ! বসুন্ধর। ; 

এ বে তার হতে গড়। দরদের ধন? 

হেগা নাহি ধন্যবাদ. 

নাভি হেথা যশোগান ; 

এ নহে সে কীন্তি-স্তন্ত 

নাহি হেথা ক্ষুদ্র মীন 

প্রেম বিনিময়ে ঘগ। 

মহাপ্রেম পাওয়া যাঁয় ; 

বিশ্বের নিয়ন্থা যেথা 

অবাচিত সব ঠাই ; 

ফা শী রপস্পস পপস 

পপ পপ পস্পীাশাশা স্পা শশী পশ্াশীশীসীশিশী শা তীকীশাটাশিীিস্পী শশী শিপ শীট শপ 

যেখানে পুজের লাগি 

জননীর বহে অশ্রতধার ; 

অনন্ত মহান্ যেথ! 

ক্ষুদ্র প্রতি করে অভিসার ; 

ৰ 

ৰ 

£ টি ম সপ সী পপ সপন জপ 
% 



অতি ক্ষুদ্র ক লাগি 

বহ্ে যথা শত নদী; 

একটি ভ্রান্তির লাগি 

কাদে যেথা শত জদ্দি; 

সেথ। নাহি ব্রাঙ্গণের 

জান্তিভর। মায়া-বাঁদ ; 

সেথা নাহি পঞ্চিতের 

পাণ্িতোর রসাস্বীদ ; 

নাহি সেথা ছেলে খেল।-- 

ধুলায় পাতান খর ; 

প্রাণের বন্ধনে যেগা 

বাঁধা জীব বাঁধা জড়। 

কল্পনা কুয়াশ! সেখা 
রাখে কি আবুত আখি ? 

শত দীপ্ত দীনমণি 

যথা অবিশ্রান্ত জাগি। 



মাধ্যাকর্ষণ। . | 
? 

একি মহা আঁকর্মণে, 

বিশ্ব ভাজি জাঁম্যমান-_- 

তণুতে অণুতে বাঁধা, 

জগতে জগতে টান? 
ূ 
ৃ 

ক্ষু্ শিশু কেন্দ্র করি, 

ঘুরিতেছে পিতা মাতা ; 

একটি ফুলের পাশে ূ 

ৰ 
| 

শত মধুকর আসে ; 

এক মহা বুক্ষে ঘেরে, 

শতাধিক ক্ষুদ্র লতা । 

শত তারা পরিবুত 

এক চন্দ্র নীলাকাশে ; 

সহক্র তরঙ্গ মাঝে 

একটি কমল ভাসে। 



প্রেমা, 

ৰা একটি রমণীমুগ্ডি 
স্বধু ডাকে আয় আয়, 

কেহ ছুটে মার কোলে, 

কেহ ছুটে ভগ্মী বলে, . 

কাঁরও পত্রী, কারও কন্যা, 

স্তব্ধ নেত্রে কেহ চায়! 

একটি আলোক বেড়ি, 

সহজ্স পতঙ্গ ছুটে ; 

সহজ:হৃদয় মাঝে, 

একেরই বাশ্রী বাজে ; 

মভান্ একেরই স্তোতে, 

শত বিশ্ব জেগে উঠে। 

শি আপা? শি পীশশিকিশি নী পপ উন পিশিশত পতি শিশি শী শশা শিস পারিস পাপা পিপল পিপিপি 4 পপ আপিন শী কাস 



৮ 

২৮ শি শশা শীট ৮ ৯ আদার পদ ৫ 

| বাশী। না 

কি ্বাশী বাজিছে এ 

অবিশ্রান্ত রাতি দিন 

কি গান গহিছে সে গে। 

কি তানে বেধেছে বাণ! 

সমুদ্র গরজি উঠে, 

চন্দ্র, সুধ্য শুন্যে ছুটে, 

প্রবল সে ঝঞ্জাবাত 

কখন কাপায় হিয়া ; 

মন্ত্রমুগ্ধ ফণি প্রায়, 

(কহ নিণিমেষ চায় 

নি পণ পাশা স্পী শিপ শিস পপ পাসপপিপা পা পিপিপি শা পাশ 

৩ ৮০ শশ্পাশীশীশীশীশীশীট শা ীীশীশীস্পীপস্ শিট 

কেহ ধ্যানপরায়ণ 

স্থানুব€ দীড়াহর়। | 

একটি বশীর তান 

এত কি মধুর ! 

একটি সঙ্গীতে কিগে। 

এত গুলি সুর! 



নিস্তব্ধ নিশীথে যবে, 

বিল্লিকুল করে গান, 

তারি বাশী সনে বাঁধা, 

তারি সুরে সুর সাধা, 

সহজ শিশির বিন্দু, 

করে তায় যোগদান । 

শীরব সে অন্ধকারে 

ঢইটি জয় | 

দ্ুক দুরু শব্দে--করে | 

প্রেম বিনিময় । 

তাহারি সুরের সাদে 

স্থুর মিলাইয়।, 

স্থদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি 

অবসন্ন কোন হিয়া । 

1 

] 
| 
| 

ৃ 
ৃ 
1 

| 
| 

ূ 

] 

| ৃ ]|_______ ______ 



একই অস্ত্রুলি সেত! 

একইত তার !-_ 

দীপকের মান্ধে বাজে 

জল মল্লার। 

যেই রুদ্র, সেই শিব-- 

যেই তৃষা, সেই জল * 

ষার মাথে মন্দাকিনী 

সারি কষে হলাহল ! 

ও 

হা পি 

ৃ ৃ ১ কি) ৯ পপি শশা ৮৯ পীশ্পি শত পপ বাপ সস আর ৯ 

6 ক 



তা সু | ্ 
তা ॥ মিলন। 

রর আঁজ বড় উত্সবের দিন-_ 

| আনন্দে ভরিয়া গেছে প্রাণ ! 
নাহি শোক, নাহি তাঁপ, নাহি অভিমান, 

তাঁই আজ নাহি মুখ বিষাদে মলিন। 

29০9০ 

সকলেই আসিয়াছে আজ : 
গু 

তমোময় জদয়ের খুলেছে তযার, 

বাঁন্ক অন্তর তাই সব এক্।কাব । 

ূ 
ৃ 
ৰ 
ূ যে যেখানে ছিল আপনার, 
| 

ৰ 

যার পানে চেবে দেখি, 

মধুর মুরতি তার; 

| কে যেন নিয়েছে খুলে, 

হৃদয়ের হুখভার। ূ 
| 
ূ 

নালক বলিক! তারা ৰ 

করিছে মধুর গান 

বনের নিহগ যেন | 

খুলিয়। দিয়াছে প্রাণ । ; 

১ 565552255725285358 ট পাপা পনাপপপিপসপাাসিপপ শাপশাল  শাশাপাশিিপিপিপীজিশি জিপি 



প্রেমাঙ, 

ফুলগুলি ফুটছে 

আকাশে জ্বলিছে তারা ; 

ঢালির। দিতেছে চাদ 

হৃদয়ে আনন্দ ধার। | 

যারে ভালবাসি নাই 

(সও আজ হয়েছে আপন; 

যাহ। কভু বুঝি নাই 

তাও আজ বুঝিতেছে মন । 

ধুলিকণা ! তাহারাঁও পেয়েছে আদর; 

চন্দ্র, সুর্য, গ্রহ, তারা 

হৃদয় মন্দিরে আজ 

আলিঙ্গন করে পরস্পর | 

টির রর রনি ররর নি লা রায়ের (১০৪১৩০ 

2 ০২০১৩ 

ঘে জাজ স্মুখে আসে 

সেই যেন বড়ই স্বজন ; 

বুকের ভিতর তারে 

রাখিবারে- আবেগে উন্মত্ত হয় মন । 

টির রা রিতার রানার ৩ ? ৮ সা ছু টে জটা 



মনে হয় জগতের, গেনু ১ 

বাহিরেতে এত দিন ঘুরিয়াছে ষারা 

আজ তার ফিরিবে না কেহ! 

আয তোরা আয় রে জগণ্ড! 

প্রাণভোরে করি আলিঙ্গন; 

দুরে দূরে চিরদিনই কিরে 
থাঁকিবি রে পরের মতন ? 

ভাল ক'রে পাইনি দেখিতে 

অন্ধকারে তোদের ও মুখ ; 

তাই আজ ডাকি সন।দ'রে 

পেতে দিই অতি ক্ষত বুক । 

আজ যেন পাইয়াছি 

প্রাণ যাহা চায়; 

তাই আজ তোমাদিগে 

চিনিয়াছি তাই। 

তোমরা যাহার কোলে থাকিতে ঘুমায়ে, 

তার কোলে এই দেখ, আমিও--আমিও শুয়ে। ৰ 



| আত্মনিবেদন্ | 

হৃদয়ের উপাস্য দেবতা ! 

ূ কর কর এই আঁশীর্ববাদ-_ 

যেন আর না মরি ঘুরিয়া, 

ভ্রমে ভবারণ্যে,__অভ্ভান উন্মাদ ! 

হাত ধরি, সঙ্গে করি 

অন্ধকে চালাও হরি! 

অন্ধকারে আর তারে দিওন৷ ছাড়িয়া ! 

কাতরে কাদিলে তারে, 

ফাকী দিয় বারে বারে 

পাষাণ হৃদয়ে প্রভে। যেওনা চলিয়! ! 

১৮ পাশা শিশিস্পা্াশি 

এস হরি, দীনবন্ধো 1 

জীবনের মহোচ্চ আলোক, 

তিমির করিয়! নাশ, 

কর পুর্ণ তব তত্ত্বে ইহ পরলোক ! 



টি 
আর ন। ঘুরিব আমি 

সার আবন্ত মাঝে ; 

আর না ন্গাথের তরে, 

বেড়াইব ঘরে ঘরে, 

দীন হীন ভিখারীর সাজে। 

[8782 স্লুজ্জ) ০০০৪:০৩ ০০০০ 

বে পথ দেখায়ে তুমি 

দিলে দেব কুপা করি, 

সে পণে পথিক ভয়ে 

উচ্চৈঃন্গরে হরিন।ম গাহিৰ পরাণ ভরি । 

সাধু ভক্ত পদ ধরি, 

ধু গাব নাম হরি 

আলোক জ্বলবে চারিভিতে ; 

শোক তাঁপ দুরে যাবে, 
জগণ্ড হাসিবে পুনঃ প্রফুললিত চিতে ; 

৮৯ শশী টিকিট শি শীট কম. শপ শশা শি লি ০ সাপ তল কত 
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শেড ী্কাকিতীটিট 

এস হরি এস তবে, 

আমাদের দুঃখীভবে, | ৫ 

দুরে তুমি থেকনাঁক আর ; ৰ 
হৃদয় কানন ছাড়ি, ূ 
বুন্দাবন পরিহরি, 

ূ 

কেন জ্ঞান-মরু মাঝে করিছ বিহার | 

রূসিয়া গিয়াছে মন ; 

তাই গাহি হরিনাম 

ূ 

ৰ 

প্রেমের সরস রসে, 

| 

হেরি জপ মদন মোহন। 
ূ 

ডাকিব কানাই তোরে ; 

ম| হয়ে যশোদ| সেজে 

বল্ব কানু আর ওরে! 

ূ ভাই হয়ে ভাই ব'লে 
| 

ূ 

ূ 



রাধার প্রেমের ভোরে, 

কুল মান দিব ছেড়ে, 

হরিনামে স্ধু অভিরতি ; 

হরি যে জগত কর্তা, 

হরি মুক্তি” হরি বার্তা, 

হরি প্রেম, হরি প্রাণপতি । 

হরি মাথা ভূমিতল, 
হরি পিপাসার জল, 

হরি উচ্চ প্রেমের শিখর-- 

হরি হতে সব উঠে, 

হরি প্রানে সব ছুটে, 

হরি হরি গাহে জীৰ জড়! 

বুঝেছি স্বধন্ম কিবা ২ 

কেন পর ধন্ম সেবা ? 

মধুর বৈষ্ণব ধর্ম করিব প্রচার ! 
গোরা পদ ধুলি মেখে, 

গোরা সঙ্গে থেকে থেকে, 

হরি জল হরি অন্ন করিব আহার । 
সত সালাত এ শিপন শশী শািটাশাপািপাসি ও ১৩৩৩ এ শশা শিট শিস ৯৬ 



প্রিয়তম | 

কে আছে জগতে দল 

তোৌম। হতে প্রিয়তম: 

তাত্ীগ্র সজন যারা, 

তারা কি তোমার সম ? 

ংসারের যাহ! কিছু 

সব দুর দুরান্তরে; 

কেবল তুমি হে দেব 

আন্তরেক্ই অন্তরে । 

বায়ু বহিতেছে হৃদয়ের 

অতি কাঁছে, 

পিপাসার জল প্রভে। 

তাহাঁও ত আছে । 

কাঁদিব হরষে হেরি 

সুন্দর বচন দিলে, 

ফুটালে গগনে তারা 

ধরণী ছাইলে ফ্কুলে ; 
৯. _. এশা পিপল উপ এপাশ সপ পপ 



ভালবাসে__মা পেয়েছি 

পেয়েছি আ্বরগ হাতে ; 

ভাই বোন তারা সব 

স্থখ শান্তি সাগে সাথে। 

আলোক (তোমার জ্যোতি, 

আধার তোমারই ছীয়। ; 

আলোকে আনন্দ ভাসে 

আধারে বাঁড়িছে মারা । 

ভুমি ভাল বাসিয়াছ-_ 

জগ বেসেছে ভাল ; 

আধার ছিল এ প্রাণ 

তুমিই ভ্বেলেছ আলো । 

এক ফোট৷ ইহকাল 

দ্ুদিনে ফুরাঁয়ে যেত, 

পরকাল আনি তাই 

জীবন বাড়ালে এত । 
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রর শু 

০ এ আপন ৯৮ ১সপিশপস্িসতি পিপল দাশ শিসীশাশীশিশ পালিশ 

মুখেতে পড়েছে যার, 

বল, বিভো, তোম! ছাড়া 

কোগ। শান্তি আছে তার? 

আজ যারে ভাল বাসি, 

কাল যে, সে ছেড়ে যাবে : 

আজ যে নাসিবে ভাল, 

কাঁল মোরে কোগ! পাবে? 

প্রাণের মাঝারে যি 

তোমারে সতত পাই, 

কি আর চাহিবে শি 

মার কাছে যাহা নাই ? 

ক. মৃত্তার বি
কট ছায়। 

রী 

] 

ৃ 

ূ 

ূ 
ূ 
ৃ 

ৃ 

ূ 



] স্তোত্র ও তোটক । 

ৰা জগদীশ বলে, নয়নের জলে 

পরিতাপ শিখা নিবিবেক যবে, 

হৃদয়ের সনে, স্বগভীর বনে, 

অভিলাষ চিতে ভজিতে চরণে । 

ভব বন্ধন চিন্ন ক'রে মনরে, 

অবিরাম মুখে, হরিনাম কগা ; 

বলরে বল দীন দরাল বিভো । 

করুণ।ং কুপ্ু মাং লঘুচিন্ুজনং 

জগদীশ পদ, ভব খেদহরং ; 

অনিশং জপরে পরিতপ্ত মন | 

হুখ ভাঁর তরে অবসন্ন জনে, 

বল কে নিরথে নিজ পুত্র বলে ৭ 

বিষয়ের তৃষা মন তুচ্ছ করে, 

হরিভক্তি সুধারস পান সদা; 

হরিনাম মুখে, হরিনাম বুকে, 

করুণার সরে যদি মগ্ন হবে। 



প্লেমাশ” 

হাতে 
দরদি ] 

গাওরে জগাই, গাঁওরে মাঁধাই, 

হরিনাম আজ গাও দুই ভাই,_- 

তোদের বদনে হরিনাম শুনে 

প্রেমমদে আজ মাতিবে নিতাই। 
ূ 
[ স্থরাপানে তোর! ছিলি মাতোয়ারা, 

ূ হরিপ্পেমে আজ হও ভ্ভানহার। ; 

হরিনাম গেয়ে, চল দুই ভায়ে, 

| কাপায়ে গগন কীপাইয়া ধরা । 

| মুদঙ্গ, মন্দিরা. করতাল করে, 

ৃ চলরে জগাই বাই ঘরে ঘরে, 

| পাবে ধরে সেধে, বল্ব কেঁদে কেঁদে 

| উঠ জাগ, আর কেন ঘুম ঘোরে । 

ৰ 
ূ 
ূ 
ূ 
] 

ব্খামোদে আর কেন রে পাগল ? 

কেন সুধা ভ্রমে সেবিছ গরল £? 

দিন যায় চলে, 

দেখ আখি মেলে, 

ছেড়ে দেরে ভাই মিছা কোলাহল । 



প্রেম ভিক্ষা ঘাঁচে, পরমেশ এসে, 

এখনও কি তোরা, 

র'বি জ্ঞান হারা, 

সদ| চেতন বাসনার বিষে । 

বড় প্রিয়তম, তোমাঁদের হরি; 

বড় যে দরদি আহ] মরি মরি ! 

ফির।ওনা তারে, 

ডাকি বারে বারে, 

একবার গেলে আঁসিবেনা ফিরি । 

পাপীর দুর্গতি করি দরশন, 

কীদিতেছে গীণ, কীদিতেছে মন ; 

অবোধের তরে, 

সদ। আখি ঝরে, 

তোম! বিনা প্রভো কে আছে এখন ! 

শাাশীশ 0 স্পস্প 
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শুনেছি জ্যোতস্লোকে কোকিল কুজন ; 

| 

নীরবে নীরবে ॥ 

মধ্যাহে মেঘের পাশে চাতকের তান ; 

শুনেছি শিরাশ হৃদে আশার গুঞ্জন ; 

নন্ধুহান দুরদেশে স্বদেশীর গান। 

শুনেছি বীণার ধ্বনি গভীর নিশায় ; 

জাহ্ুবীর মধুসাঁখা পবিত্র নি:স্বন ; 

শুনেছি ত সামবেদ ললিত ভাষায় ; 

প্রণয়ের প্রাণ খোলা প্রিয় সম্ভাষণ । 

একি তৃষ্ণ। ! একি ক্ষুধ।! অনন্তেরই তরে, 

অজানিত সৌরভের মধুব নিশ্বাসে, 
কি আনন্দ ঢেলে দেয় হৃদয় নিবাসে ! 

কি মন্ততা এনে দেয় শোকতপ্ত নরে ! 

কোথা সেই মনচোর, না জানিকোথায়, 

লুকায়ে নীরব প্রেমে ভালবাসে মোরে ; 

স্মুপ্তির অন্তরালে হাত ঢুটা ধারে, 

বলে স্তধু “জেগে ওগো ভুলন। আমার !” 

১৬১: সদ ৯ 27৩ ৪ শি শনি লী লাগ চাপ 



অনন্ত বিস্তৃত অহে। তার প্রেম রাশি-_ 

স্বর্গ মন্ত্য সমভাবে করি আলিজন ; 

উজলিছে দশদিক কি যেসেনয়ন! 

মধুর কৌমুদী হ'তে মধুময় হাসি-_ 

নিদ্রিত শিশুর পাশে জননী যেমন, 

প্রাণভোরে বালকেরে শতচুমি খায়-- 

তেমতি কোলেতে করি কে যেন আমায়, 

প্রাণভোরে বারে বারে ডাকে অনুক্ষণ । 

লুকান জননী কিরে ! কেহ বুঝি হবে__ 

তাই এত সঙ্গোপনে এসে চলে যায়; 

তাই বুঝি দেখা হলে এত ঢুমি খায়, 

একি ধার। স্েহ করা নারবে নীরবে । 



চপলা । 

কে তুমি গো একাকিনী-_ 

বিদেশিনী বেশে, | 

ভ্রমিতেছ আন্থুর়ের 

ৰ অচেনা প্রদেশে % 

ৰ ভিখারিণী বেশে কু 

হৃদয় গলাতে চাঁও ; 
কভু বা মায়ের মত, 

সৈহে মাখা শত শত, 

ূ ঘৃমান্ত কপোলোপরি, 
নীরবেতে চুমি খাও । 

কভু হেরি সখিবেশে, 

র ঈীড়ায়ে হদয়দেশে-_- 

| ভ্রকুটি কুটিল চক্ষে, 
কতু কুদ্রবেশ পর ॥ 

ৃ [এই আছ, এই নাই, 

1. এই পুন সাড়া পাই," 
| মেখেতে বিজলি যথা, 

্ চঞ্চল মুরতি ধর । 



পেমাশ, 

জি 
কপট প্রণয়ী সাজি, 

কভু তুমি চাহ প্রতিদান : 

| কখন বা না চাভিতে, 

কিজানি কি দিতে দিতে, 

সরল বালিকা প্রায় 

ঢেলে দেও প্রাণ 

শ শািশী 2 শীট শীট টিক ৯ 

কত ভাবে, কত স্কানে 

কভু প্রেমে, কু ডানে, 

মাভৈঃ রবেতে কভু, 

| শ্মশীনে দিতেছে সাড়। ১ 

কে জানে চপল। তোরে ! 

কখন কি বেশ পরে 

হাসায়ে কাদ।য়ে মোরে, 

করিস পাগল পারা ! 



প্রেমা, 

রে 
তার প্রেমে নৃতন নিচাঁর । 

পর 

বড়ই নিঠর হরি ! 

বরষ বরষধ তাহার পিয়।সে 

ঢালিনু নয়ন বারি ! 
আর -:-০০--৩) 

সে ফেরে বনে বানে,- 

বন তার ভাল লাগে; 

পণ মন সকলি সে ছেড়ে 

(ফর কার আন্ুর।গে ! 

| 

ূ 

| 

ৰ 

1 
| 
| 

ৃ 
ূ 

(কে জানে কেমন ধার। তার-- ূ 

কাছে আসে দেখিতে না পা; ূ 

এত কারে ডেকে মরি, ূ 

মুখেতে সাড়াটি কভু নাই। ্ 

[ 

সাীশিশীীশীাশী শি িশীী্াীীশী্ীিটিশিশীশীশা শশীশ্শীট শি শা শশী তি শীশিশীশীটা তি 

বড় যবে কেঁদে উঠে প্রাণ 

ফুল ফলে ভুলাতে সে টায়; 

( বলে) এ দেখ তারক! গগনে ; 

এ শশী অসীমেতে ধায়। 

« টিনার ও রলিিনিনিিনা 
৬৭ 

্ 



( বলে ) এ দেখ মহাসিন্ধু পানে, 

| ক্রেতন্ষিনী চলেছে ছুঁটিয়া ; 

( বলে) এ দেখ অনন্তের কোঁলে 

মানবাত্মা অটল বসিয়া । 

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তার ভাষা, 

বুঝিতে পারি না' কিছু তার; 

কিবলেসেকিযেভাবে, 

তার প্রেমে নুতন বিচার 

হৃদয়ের এত কাছে খাঁকে, 

তবু তারে চিনিতে না পারি ! 
পরাঁণের এত কাঁছে ফেরে, 

তবু তারে ধরিয়া না ধরি! 

শিশুর কোমল হাসি দিয়ে, 

কেমন গঠিত তার প্রাণ ; 

বিশাল ললাট পরে ( তারকার মত ) 

জলে তারা গ্বলিছে নয়ান। 
1) ০ ১ 

৬৮ 



যেখানে যা ভাল আচে -- 

সকলেরই সমাবেশ সেথা ; 

পরাণ পাগল ওগো তাই-- 

রহিতে পারি না আর হেখা ! 



অটিমান। 

এসে বুঝি ফিরে গেছে সে! 

নবোঢ়। বালিকা প্রায়, 

বড়ত লাজুক হায়, 

তাঁর মত অভিমানী-_এ জগতে আছে কে? 

কত রূপ ঘেরে চারি ধার! 

কন্ত হাসি নয়নে মিলায় ! 

কত তারে ছিল বলিনীর -- 

সে আমার রহিল কোথায় ? 

আর বুঝি আসিবে না ফিরে র 

আর বুঝি দিবে না সে সাড়া ; | 

শূন্য মোর হৃদয় আকাশে ূ 

ফুটাবে না৷ আঁধারের তারা । 

| 

একবার এস তুমি এস ওগো! ফিরে ! 

নিয়ে বাও প্রাণের আদর 

একবাঁর বল স্তুধু মোরে 

অভাগায কর নাই পর। 
! 

॥ 

ক স্টি আশ পিচ) লগ লা পি সত পিটিশ শপ শশা শি সস 



নিরানন্দ তাঁর আজ সাধের সংসার ; 

তুমি কি অমন ক'রে অভিমান ভরে, 

একবার ফিরাহলে, আসিবে না গার ? 

বড় যে দরদি তুমি হরি! 

পরাণের বড় আপনার -- 

ভুমি গেলে গাঁকিতে ন। পারি 

তুমি গেলে সব অন্ধকার ! 

আর লাজে কাঁজ নাই ভাই! 

আরম ভরম প'ড়েখাক, 

ক্ষুদ্র মাথ। চরণে বিকাই, 

ক্ষুদ্র হিয়া জুড়াইয়! যান্ ! 



অভিনব । 

মুখেতে কথাটি নাহি কৰ-_- 

সুধু সাধ দেখি তায় 

দিবস নিশায়, 

দণ্ডে দণ্ডে চির অভিনব । 

«সে আমার আমি তাঁর” 

এই কথ! একবার 

বলিব গোপনে তাঁর:কাণে ; 

জগতের তরু লতা, 

শুনে সে রহস্ত কথা, 

নিস্তব্ধ রহিবে এক স্থানে । 

অতি ধীর মৃদু পায়, 

আঁসিলে মলয় বায়, 

আমি আর কথাটি না কব; 

গগনের শত তারা, 

আনন্দে হইবে সার! 

নেহারি কীটের এই 

প্রেম অভিনব | 

স্পা শীশশিিিাাশী শী ীশী্ীশীশীিশীশিশীশি 
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মহান্ অনন্তে আমি, 

পেয়েছি হৃদয় স্বামী 

অতি ক্ষুদ্র__ভুইয়াছি 

ভার প্রিয়তম ! 

কি আছে বলি আর, 

বলেছি য। বলিবার, 

“ষোজ্যেন বুজ্যতে লেকে” 

বুঝিতেছি ভ্রম । 



অভিসার । | ৃ 

মুরারির হাতে মোহন মুরলী 

শুনলো শুনলো বাজিছে সই ! 

শুনলে! সনি! যমুনার বুকে 

মধুর কল্পলে।ল উঠেছে অই! 

ূ 

| 

র 

সহকার শীখে ডাকিছে কোকিল 

মুর নাঁচিছে তমালে তমালে ; 

কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম ফুটিছে, | 

গগন ঘেরিছে তারক। জালে । | 

বসন্ত হিল্লোলে, সান্ধা সমীরণ, ৰ 
শন্ শন্ করে ছুটিছে এ-- ূ 

মাধব আমার যমুনা পুলিনে, 

ক ক'রে সখিলে। ঘরেতে রই ! 

1 

ৃ ভ্রমর ছুটিছে, মকরন্দ আশে ;- 

চিত হার! প্রাণ, চাহেনাক বাসে ; 

লাজ পরিহুরি, 

বলে হরি হরি, 

চললে। চললো শ্যামল পাশে। 

'০ টিিরিটিহীরিটি জিততে ছা 
৭৪ 



মাধবে হাঁসাতে, হাঁসিতেছে কত ! 

আমরা সজনি ! কেন বিষাদিত ? 

কেন না হাসিব, শ্যাম যদি হাসে ? 

কুল, মান, শীলে, কাজ কি সজনি ! 

কাঁজ কি ভরমে, সহ, গেহ, ধনে ! 

জলাগ্লি দিয়া হারা, মুণ্ড, মণি, 

মাধব যেখানে যাই সেই বনে। 



প্রভা 1 

এ যে প্রেম এত নহে 
যৌবনের হাঁস উপহাস, 
দৈহিক যাতনা কিন্বা, 
ব্যাধিগ্রস্ত চিত্তের উচ্ছীস। 

প্রণয়ের যে পিপাসা৮-- 

সে যে সব, প্রাণের ভিতর ; 

কামনার যে ওষধ, 

এর তাহা সম্পূর্ণ অপর । 

শ্কুদ্র শিশু, নহে প্রেম+- 

মা বলে কাদে না পাণ ; 

এধে তার হর্দযের 

প্রতি অপু প্রতি টান । 

অয়সের সাথে ধথা, 

চুঘকের গুঢ় আকর্ধণ__ 

প্রাণে প্রাণে, এ যে হেরি, 

পরাণের গভীর মিলন ! 



টড এত নহে মার তরে, 
পুজের চীৎকার ; 

এত নহে সন্দেহের, 
সমস্যা প্রচার । 

1 

নবোৌঢ়ী বালিক। প্রায়, 

এ যে পতি পাশে ধায়! 

এ যে চায়, প্রাণভোরে 

| 

ৃ 

করে তারে আলিঙ্গন ; 

এ নহে রহস্য কথা ;-- 

বারিধির বক্ষে এ যে 

| 

| 

ূ 
র 
ৃ 
| 

এ নহে ব্যথীর ব্যগা, 

| তৃষিতের আত্মনিবেদন। 
ূ 

ৃ এ নহে অমরাঁবতী,_ 

নাহি ইথে নন্দন কানন ; 

আহিরিণী মাখা ব্রজে, 

ধবলী, শ্যামলী, বৃন্দাবন । 

| 

৯৯ স্পা 

ণ৭ 



প্রেমাজআ, 

রি গস] রী 

শে 
শি িশ্শীীতিশীশী লীপাশিপদ জি ৩ পতি 5শীশিশীশিকষপশ পীশাশিপশী 2 ৯০ ৩৪২ -- 

আগমনী | 

ঢাঁলিছে জীবন গর্ভে, কে যেন কি স্খ্ধারা ; 

লুকায়ে অজানা দেশে কভু কি দিবে না সাড়। ? 
চিন্তামগ্ন ভগ্ন প্রাণে, 

কেন এ কুহক এনে, 

সপ্তীবনী শক্তি রাশি, মহোৌধষধি বেঁধে দেয় ? 

মরা নদী জলে ভাসে, 

মর! প্রাণ কীদে হাসে, 

মরুকে সরস করা, তাঁর কাছে কেবা চায়? 

মরে আছি, মরে থাকি, 

কি কাজ ক্ষণেক জাগি? 

কেন সৌদামিনী স্ফুপ্তি, আধার গগনতলে ? 
কেন.এ নার্থের প্রাণে, 

আত্মত্যাগ টেনে আনে ? 

কেন ক্ষুদ্র কীটে বাঁধা, মহা আকধণ বলে ? 
বত 

ও (হরর রি ০৮৮৮০০০৮22৮ 2১০42 লা ০224৭:৯৯ 
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্ 

ৰ 



ৰ্ সে যদি না আসে হেথা 

থাক মোর ক্ষুদ্র ব্যথা, 

ক্ষুত্র হৃদর তলে চিরদিন সঙ্গোপনে ; 

ক্ষুদ্র আশ। বুকে ধরে, 

ক্ষুপ্রতাকে কোলে করে, 

মহা ক্ষুদ্র আমি, মোর কাঁজ:কি অনন্ত ধানে ? 

ছোঁট দুটি ভুজ-পাশে 

সে যদি না নিজে আসে-_ 

অনন্ত, মহান্, সে যে, মিছে আশা তারে ধরা ; 

মিছে আশা তার সাথে, 

নীরব নিথর রাতে, 

প্রাণে প্রাণে, অতি ধীরে, প্রেম বিনিময় করা । 

শপ 0 04525 0 পো
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শপ শী িতিসদিসিসলা লি নর রি 

রশি 

ূ 

রে 
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আবার । 

দারুণ হদ্দয় ব্যথ! 

আর নাহি চাঁপা যা-__ 

না কীদিতে নেত্রজল 

আখি পথে ছুটে ধায়। / 
॥ 
| 

] 
] 

| 
| 
| 
|] 

| দুখের দুরন্ত জৌত, 

কি জানি এমন ধারা, 

ভ্ঞাঙ্গিবে পাষাণ হতে 

কঠিন হৃদয় কারা ! 

সাহারার মত যেখা 

ধু ধু সদা ভ্বলিত নিরাশ; 

মরাচিকা বুকে বে, 
ছিল যেথা পাঁণের পিয়াস ; 

ূ : রঙ হু 
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শেথাও জগত আজ 

পাতিযাচে মায় জাল, 

ডাকিয়া! আনিয়। সাথে 

জীবম কোরক কীট-_ 

কৃতান্ত করল । 

তাই আঁজ কীঁদশেছি-_- 

তাবপন্ন হৃদয় আমার ; 

তাই আজ করিতেছি, 

মন্মরভেদা শত হাহ।কার। 

স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা 

কিছু না আনিলি সাথে ; 

কিছু না লইলি মুঢ় ! 

হ্বখ, শান্তি ছিল যাতে । 

চম্পা হাদোরাস্কস্যরাাহাস্্ স্যুট 

এ 

পা পীর 

ভীপনিত কেঁদে গেলি, 

'কাদাইলি কেন তায় ১ 

ছুখিনী জননী তোর, 

জনক, প্র।ণের ভাই ॥ ] 



] 

* দনিনিনিরিনিটিনিািনিরিিনীরািিটিটিটি রী... ৭ 

একটি নিশ্বাস আহা ! 

এক ফোট। আখি ন'র 

পাষাণহৃদয় ভেদি, 

কভু তোর হয় নি বাহির । 

মুখ পানে চেয়ে সুধু, 

থাকিত সে রাতি দিন :-- 

কভূ বুঝি হাসে নাই-- 

আমার সাধের বীণ ! 

এতদিন যাহাদের করি পরিহার 

ঘুমায়ে ছিলাম ; একি ! তারাই আবার ! 

সেই অমানিশা! আ'জ হৃদয়ের ধন; 

সেই আমি-সেই তুমি_-নঝান জীবন! 

€0 শিস 

ৃ | ূ ূ 



প্রেমাআ 

অমাঁনিশ] । 

আহা অমানিশা । 

কেহ না আদরে তোরে 

ঢখিনী বালিক। ! 

তাই বুঝি সারা নিশি 

কীঁদিস্ বিরলে বসি, 

তাই বুঝি অশ্রজলে 

কোমল মু'খাঁনি ঢাকা । 

শপ পিপিপি পপ পা এপ পপ ২৬০ সপ 

সপ্পািশিপপাসপ পি 

শী পাশীশিশাস্পাশপীিপীপানপাপাপাশিপি পিসি 

তোর এ আঁতিঙ্কমযী, 

নিরখি, মুরতি হায়, 

মাত বৃকে ভয়ে শিশু 

ব্যাকুল, লুকাতে চায় । 

বিহগ বিহগী_তাঁর! 
কীপিয়। হয় ষে সারা ; 

ভাবে শত অমঙ্গল 

জড়িত তোমার মুখে ;- 

শীট ১ শশী পা পাশা রি পল শীত ক ৬ শশী শতিপিশাপাছাশদ লা 

৮৩ 



প্রেমাশ্র” 

মী তাই কিলো ! সারা নিশি, 

ঃ| কীদিস্ বিরলে বসি, 

একাঁকিনী বিষাদিনী, 

দারুণ মরম ছুখে ? 

কীাদিস না, আয় বাঁলা, মুছে দি নয়ন ধার ; 

আমি বড ভাল বাসি অমানিশা অন্ধকার । 



প্রজ্বতাব ॥ 

ভাঙ্গা গুহ ভাঙ্গা ঘরে 
ভাঙ্গা বুক মনে পড়ে, 
মনে পড়ে তাঁর সেই 

বিষাদের মশ্র্ধার ! 

মনে পড়ে অবলার 

মন্্রভেদী হাহাকার ! 

সেত নহে কঠিন হৃদয়, 

তার কেন নাহিগো আশ্রয়? 

কোমল লতিক! হ'তে 

তার মায়া অধিক কোমল; 

উধার আলোক হ'তে 

তাঁর হাসি বড়ই উজল ! 

সব তার আপনার 

যে তাহারে সেহ করে; 

মিলনের মন্ত্র যেন 

মুখখানি তাঁর, স্বার্থের সংসারে । 



তার মুখ মলিন হেরিলে 

প্রাণ য়েন শুকাইয়। যায় ! 

তার বুক ছ্ুখেতে কাঁদিলে 

আহা ! কেহ মুছ।ইতে নাই! 

একবার চেয়ে দেখি 

করুণ মু'খাঁনি পানে ; 

একটি সান্ত্বনা কগ! 

বলি তাঁর কাঁণে। 

ধুলা নিয়ে খেলিতাম,__ 

হাসিতাম স্বখে ; 

অশ্রু জল তার স্থধু 

বাজিত এ বুকে । 

ঘুমান্ত মুখাঁনি তার, 

ভাঁবিতাঁম কথায় কথায় ; 

জীবনে জড়ান সে গে! 

তারে ভুলা বড় দায়! 



হাদয়ের এক পাশে, 

সেত স্তধু ঘুমাইয়া রবে; 

- অসলাজ বালিকা সে যে-_ 

: জাগিলেও লাজ ভয়ে 

কথাটি না কবে। 

ূ | শিথিল জীবন-গ্রন্থি, 
| আঁটেনাক যাহ! ছাঁড়। : 
! গ্রলয় পয়োধি জলে 

সে নামার ঞ্বতারা ! 

ূ 

ূ 



প্রহেলিক। । 

মেকি গে হৃধুই ভূল 

এমন আদর করা, 

এমন সোহাগ ভরা ; 

সেই মুখ _স্ন্দর-__অতুল ! 

(সেই হাসি চিত্ত বিনোদন! 

স্রেহ মাখা সেই শ্রীণ, 
সেই.আলিঙ্গন দান ; 

আধ ঘুমে--আধ জাগরণ ! 

মুদুস্পর্শ স্বকোমল কর ; 
সহজ চন্বন দানে 

ফুটিতে যা নাহি জানে, 
আধ ৰিকশিত যুগল অধর । 

এই বিস্ফ।রিত দৃষ্টি 1 

এই পুনঃ আনত লোচন ! 

এই আশ্বা ! এই সখ ! 

পরক্ষণে কাঁপে বুক, 

দণ্ডে দণ্ডে সকলই নূতন ! 

মার চা হিরা ০ সম শশা ৯ ত শিপ ভি. 
রঙা 



কাব্যময়ী সেই ভাষা, 

সেই সাঁধ, সেই তৃষা, 

নীরব সে গলদশ্রুধার,__ 

সকলি কি ভ্রীন্তিময় ? 

অলীক কি সে হদয়--- 

সারল্যের নিত আগার ? 

কুপোদকে মন্ত্র পড়ি, 

যথ। গঙ্গ! জল গড়ি; 

তেমতি যে গড়িরাছে 

এই বিশ্ব চরাচর ; 

যেই এক৷ ভাঙ্গে চোরে, 

পরাণ প্রতিষ্ঠা করে, 

ঘাহার রচিত গৃহ 
মুনি-জন-মনোভর 

পন আপ পি পিসিীসপিিপিসিপিএসস ৯ এবারও 
৮০০০৭ 

৫৯ 

পাটা পলিশ পিপিপি শাস্পী শশা 



সে নহে বুদ প্রায় 

ক্ষণে আছে ক্ষণে নাই ; 

“জীবন কাটির” মত 

শবস্তুপে সে যে একা ! 

যাঁর স্পর্শে হাসে ধরা! 

যাঁর স্পর্শে বাঁচে মর! ! 

সে কভু কি ভ্রান্তিভরা__ 

বেদান্তের গ্রহেলিক। ? 



লাজময়ী। 

টু লাজে, জড় সড় আজও, : 

1 আজিও সে ভাষা-হীন, মু 
আজিও নীরব মোর 

সমাদরে সাঁধা বীণ। 

শুদ্ধ ভাবময়ী যথা 

স্তিমিত গভীর নিশা, 

আজিও হৃদয়ে তার 

অতৃপু শতেক তৃষা ; 

লী 

পপ 

পুর্ণ ভাগীরখী ভাবে, 
অথচ কি অন্যমনা,_- 

উলিতে উলিতে, 

আর যেন উথলেনা । 

অতি শুভর রজনীতে 

যত টুকু মলিনতা, 

তাহার হাসির পাশে, 

যেন কি লুকান ব্যথা । 

. 



নহে সে পরশ মণি, 

. হৃদয়ের ফুলহাঁর ; 

কবির কল্পনা নহে, 

সে আমার, আমি তার । 1 
] : 

| 
ূ 

| 

ৰ 
] 
|| 



প্রেমাশ 

পাগলের মত বেশ, 

নিরাশে উন্মুক্ত কেশ, । 

আশৈশব নিরাশ্রয়, 

1 বিষাদ মাখান প্রাণ ১ 

র্ সে। 0. 

্ 
£ 

স্থধু মুখ পানে চায়, 

ভাঙ্গিতে শিখিনি যেন, 

তনেতে নুয়ে যায়, 

করিতে শিখিনি মান। 

আখি ছুটি অশ্রু নীরে ভাসে, 

এত ষে মলিন মুখ, হাসালেই হাসে ! 

ডাকিলে কাছেতে এসে, 

মুখ পানে নাহিশ্চায় ; 

যেন শত অপরাধে 

মরমে জড়িত কায়। 



| যখনি চাহিয়া দেখি, 

দেখি তার হাঁতখানি 

কপোল বিশ্বাস্ত করা, 

যেন অতি ক্ষীণ প্রাণী । 

মলিন বসন পরা 

অবসাদে তনু ক্ষীণ ; 

পদনখে ভূমি লিখে, 

দীন হ'তে অতি দীন। 

নিরালয়ে থাকিবে সে 

সদ1 তার চিত চায় ; 

আদর করিলে পরে 

লুটাইয়া পড়ে পায়। 

ধীরে ধীরে বলে হ্ধু_ 
প্দাও ওগো দাও ছেড়ে” 

অমনি, হুচোখ দিয়া 

অবিরত জল ঝরে ! 
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“বুঝিয়াছি” বলিতে সে, 

হাসিয়৷ হইল সারা,_- 

জানি না কেমন তার, 

বিষাদের অশ্রুধারা £ 

তাই আজ সাধ ক'রে; 

ডেকে এনে কাঁছে তায়, 
এঁকেছি ছবিটি তার, 

হাসি আর নিরাশায়। 

সপ পপ পাপা শা 

ূ 
ঙ) পপি শক ও লিউ সপ ২৮ পপ অপ লক উড শী পিপি পলি কল লী পি চাপ এ জীপ জাপান আপি শি শীট শিশির এলি 

৪১৫ 



১১১: 
টা 

পরিচিত । 

প্রাণের ছুয়ারে ব'সে, 

] দুখিনী কাদিছে ওই ; 

[ দিন গেল, রাতি গেল, 

তবু না চাহিল বালা, 

তবু সে হাসিল কই ? 

ফুটন্ত কুম্থম গুলি, 

কাছে তার ফুটেছিল ৃ 

বিহগ বিহগী কত, 

কাছে তার গেয়েছিল ; 

তবু সেহাসিল কই ? 

দিন গেল রাঁতি গেল, 

প্রাণের দুয়ার ছেড়ে, 

তবু না উঠিল ওই । 

[ 
| 

] 

| 
| 
ূ 
ৰ 
1 

| 

তবু না চাহিল বালা, 

র 



ক 
? টি রি 

মনে 
অজ, এ 
3৬ 

2০ 
সন 

। 

আহা সেই বিষাঁদিত, 

দুখিনী অনাথা বুঝি হবে? 

গেহু নাই, নাহি কেহ তার, 

বিশাল বিশাল ভবে ! 

তাই বুঝি এসেছে সে 

চির ভগ্ন হৃদয়ের দ্বারে ; 

স্তাই বুৰি বসে আছে, 

এমনি করিয়া হা রে! 



নব বরষের দিনে, 

চাহ 'যদি উপহার, 

একবার কাছে এসে, 

ধর তবে যা তোমার। 

ফুলের"স্থবাস হ'তে, 

হয় যাহা* অতীব সুন্দর, 

জ্যোৎস্নার হাসি হ'তে, 

হয় যাহা আরও শুভ্রতর ! 

সেই প্রেম, সেই প্রাণ, 

বাসন। করিব দান; 

বাসন।--তোমার সাথে 

হব আজ একাকার; 

জলে জলবিম্ব প্রায়, 

তোমাতে মিশাব কাঁয়,_ 

নিরাশ্রয় জীবনের 

তুমি যে আধার! 
৪. নট । ২ 

এ পপ? সপ শী পপি তাপ ৮৮ শিশ শি পাপা পিশাশিশা শাীশিশপীলাশািশাশপিাশািশ || |) 

॥ 

2 
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২২১১ 
17৯৬ 

১৪:১৪ 
২5 
1 
। 

সঞ্জীবিত তাই দেহ, 

পল্লপবিত তাই আজ 

বিশুদ্ধ নীরস প্রাণ । 

তোমারে ধরেছি, তাই 

ডুবিয়াও ডুবি নাই, 

প্রবৃত্তি-আ'বর্ত মাঝে 

তুমি করিয়াছ ত্রাণ । 

ভুমি ঞ্ুবতাঁরা হয়ে, 

মুখ পানে ছিলে চেয়ে, 

নিবিড় এ অন্ধকারে 

তাই মিলিয়াছে পথ.; 

ভাই আত্ম স্ুসংযত, 

গুলোভন পরাহুত ; 

পরিপূর্ণ তাই.আজ 

ছুর্ববল্র মনোরথ । 



তোমার পুজার তরে, 

করিব গে প্রাণভোরে, 
ষাহা কিছু আয়োজন' ; 

দিব আর্ত উপহার, 

যাহা আছে আপনার, 

সমর্পিক,তব করে, 

তোমারি এ প্রাণ মন ॥ 

যাহা কিছু দিতে চাই, 
সকলি তোমারি দান; 
তোমাতে উৎপত্তি যার, 

তোমাতেই অবসাঁন। 



মূলাধার । 

সে যদি না থাকে হেথা, 

সবই শৃন্তাকার”;_- 

তাঁরই ফুল, তাঁরই মালা, 

তারই চিন্তা সীরা বেলা,-- 

তাঁরই ঘর, তারই ত দুয়ার 

এত আশা, এত প্রীতি, 

এত গান, এত গীতি, 

হ্দয়ের এত ত চীৎকার, 

ফুরাইলে তাঁর গান 

সব হবে অবসান; 

সেই মূল, (জীবনের) সেইত আধার ! 

ধূলার পাঁতান ঘর, 

তারই তরে লাগে ভাল; 

তার সাথে মিছা! খেলা, 

হৃদয়েতে জ্বলে আলো । 



দাড়ায়ে সে আছে, তাই 

বহিতেছে স্ুধীরে নিশ্বাস; 

হৃতপিণ্ড তাই চলে. 

ঘুরি ফিরি তারই বলে,__ 

সে যেমোর অতৃপ্ত পিয়াস ! 

স্বপনে আদেশ প্রায়, 

অদৃষ্টে মিলেছে হায়; 

সেয়ে মোর ব্যথার ওষধ ;-- 

তাঁর দরশন পেলে, 

মুতদেহ আখি মেলে, 

পরশনে পলায় দরদ ! 

সে যে মোর সাধনার, 

সব হ'তে উচ্চ স্তর; 

উজ্জ্বল মাধুধ্য রসে 

সে যে মোর নীরব নির্ঝর ! 

| জা 
জীবনের মের প্রায় | 

ৃ 
ৰ 

সস 

ছু 

ন 

০ 

৯০৮ ্ টি কও ক 
শি রি 

্ ৮৮৩ রি 
পি 



একেলা । 

আজ আমি এসেছি কোথায় £__ 
| শৈশবের পরপারে, 

উত্তপ্ত মরুর ধারে, 
যষ্টি-হীন অন্ধ-_ক্ষীণ প্রায়। 

শতধ্বংস পরিপুণ,__ 

বাল্যের সঙ্গীতে ভরা-_এ নহে সে বসুন্ধরা । 

খোর কোলাহল হেথা,__ 

হেখ। যে জাগিয়৷ উঠে, 

হৃদয়ে সহজ্র ব্যথা ! 

শত বিদ্রপের মাঝে, 

সহজে তরাঙ্জাঘাত, 

ক্ষত বুকে অবিশ্রান্ত 

পড়ে যেণা দিনরাত ; 

প্রতি পদক্ষেপে যেথা 

কম্পমান শ্মলিত চরণ, 

প্রতি দীর্ঘ শ্বাসে যেথা 

লুক্কায়িত সহজ্র মরণ ; 



জা এপস সন পা 

১১৪৫১ 

শত ভগ্রতরী যেথা 

শত পোত পথ হারা, 
সহস্র হৃদয় ভেপা 

বহে যেথা অশ্রুধারা ; 

অতি দীর্ঘ মরু মাঝে! 

সহজ পিপাসী-প্রাণ, 

মরীচিকা বুকে যেথা 

করে দিন অবলান ; 

আগণ্য অসংখ্য যেথা 

উঠিতেছে:আর্তরব; 

প্রতিদিন প্রাতিদণ্ডে 

হয় যেথ। শত পরাভব ; 

আজ আমি নিরাঁশয় 

বন্ধুহীন সেই দেশে, 
ডাকিতেছি, সকাতরে, 

বিশ্বপতি হৃদয়েশে । 

পপ কুটি শী 












